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tal mánk kényszeritett konzorcáonális mű-
ködésinek, liánéra a leghatározottabban ki-
vánj.uk, hagy a jövőben is ugyanilyen kö-
rülmények között működjünk, ,annyival is 
inkább, mert igy nemcsak azt az összeget 
keressük üreg, amelyet a aiorniális körülmé-
nyiek között, a fix gugera szervezett társula-
toknál ka,punk meg, hanem imiindmális 70 
százalékkal töíbbet, .már pedig mostaig a ne-
héz háborús viszonyok között cs,ak ezzel a 
kcnizericionális keresménnyel tudjuk exisz-
teneián'laát némiképpen biztosítani. 

IMiiaidezeket a kisfizetésű színészek nevé-
ben és megbízásából .mondjuk el, akik a tár-
sulat létszámának 70 százalékát tesszük ki. 
Beláthatja tehát a t. Szerkesztő ur, Ihogy 
ennek la 170 Százalék kisfizetésű színésznek 
miiIyen jogos a (félj aj dúlása, amikor arról van 
szó, hogy egyetlen: megélhetési lehetöségünk-
től fosszanak meg. 

Tisztelettel kérjük a t. Szerkesztő urat, 
hogy e seroknak nb. lapjaiban helyt adni 
méltóztassék, melyért köszönetet mondanak 
a szegedi szinház kisfizetésűi tagjai nevében 
és megbízásából: Rédey Frigyes né, Reéz Jó-
zsef, íSzöll'őissy Gyula, a szegedi szinház ügye-
lője, Lázár Mária. 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelező-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Az utóbbi időben 
kissé tuibaingcsan adják tudtunkra az éjsza-
kai mulatozók azt a közismert biztatást, 
hogy sohse halunk meg. Békés polgárok, — 
'elvégre háborúban is lehet valaki bélkés — 
m,a már igy módosítják ezt a kijelentést: 
sohse alszunk el. Uj divat kapott lábra a 
mulatozás terén, a divatnak egy olyan for-
mája, amelyet nem lehet szó nélkül hagyni. 
Hajnalig szól a zene a kávéházban, közben 
azonban a mulatók duhaj jókedvükben meg-
sétáltatják a cigányokat a Dugonics-téren. 
Amikor IMorfeusz már megelégeli a tulsok 
vidámságot és álomba akarja — ugy bárom 
éra (felé — ringatni a csu,hajózókat, a fel-
frissítésnek különös módját eszelik ki. Ma-
gukra öltik a inagykabátot és a cigányokkal 
az élükön kivonulnak az utcára. 'A banda 
több izben közli az álomból felriadt és pihe-
nésre vágyó polgárokkal, hogy a Sajó ku-
tyám az (bizony nagyon mélyen aluszik, azt 
t® tudtunkra adja, hogy a Göncöl-szekere 
épen kiszámítva hét csillagból áll és nehogy 
kétségünk legyen hazafias érzésük tekinteté-
ben, rázendít ia Megállj, megállj, kutya 
frzerbiá-ra is. 

Hát kérem, én hazafias ember vágyik, 
de — tessék elhinni, — kora hajnalban egy-
általán nem érdeklődöm az önök, általam 
különben nagyrabecsült kedves babájuknak 
göndönbajusága iránt, sőt az is teljesen hi-
degen íhagy, hogy önök, recece, recece, még 
"em kapitányok. 

Tessék 'beszüntetni ia muzsikaszót az nt-
C;in, hagyják aludni azokat, akik nappal 
dolgozni szoktak. Lehet csendesen is mulat-
ta lehet valakinek széles jókedve 'ia .kávé-
házban is, nem kell okvetlen kitörni a mégy 
tal közül. 

— Államtitkárok kihallgatása a királynál. 

Bécsből jelentik a Budapesti Tudósító-nak: 
Gróf Klebersberg Brúnó vallás- és közokta-
tásügyi és dr. Vadrísz Lipót igazságügyi ál-

lamtitkárok kedden kihallgatáson jelentek 
meg Sdhönbrunnban őfelsiégéniéil, hogy kiö-
szönetet .mondjanak legutóbbi kitüntetésük-
ért. A két államtitkár már visszautazott Bu-
dapestre. 

— Kitüntetett ötös honvédek. Róna Béla 

szegedi bankhi vatalnokot, az 5. hon véd - gya-
logezred zászlósát az ellenséggel szemben 
tanúsított vitéz magatartásáért a második 
osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették 
ki. — Hirschfeld Imre és Kádár Sándor ötös 
(hon védgyalogez redbeflü tartalékos .hadna-
gyoknak és az ellenség előtt elesett Steiner 
Miklós hadapródnak őfelsége vitéz magatar-
tásuk elismerésein az első osztályú ezüst vi-
tézségi érmet adományozta. 

— A tisztikórház feloszlatása. A Szegedi 
Katin: lik us Nő védő .Egyesület volt az, amely 
városunkban a háború kitörésekor az első 
egyesületi kórházat szervezte és fcntartottia. 
A példát csakhamar más társadalmi egye-
sületek is követték. Mint most értesülünk, .a 
Szegedi Kahholíkus Nővédő-Egyesület tiszti-
kórházának működését február 29-ikével 
megszüntette. A kórház feloszlatása az egye-
sület elnökségének előterjesztésére a Magyar 
Szent Korom a Országai Vörös Kereszt Egy-
lete igazgatóságának hozzájárulásával tör-
tént meg. A föloszlat ás .napján az egyesület 
távozó betegei tiszteletére lakomát rendezett 
és (ymelk keretéiben búcsúzott el a .most már 
más kórházakban elhelyezett tisztektől. A 
tisztikórház még 1914. augusztus havában, 
tehát azonmia.1 a háború kitörése után kezdte 
meg áldásos .működését, amelyet a fjelzett 
napig szakadatlanul folytatott. A kórház 50 
beteg .részére volt 'berendezve ós ugy beren-
dezése, mint felszerelése mintaszerű volt. A 
berendezésit ós felszerelést az egyesület nagy 
anyagi áldozatok árán eszközölte annak j(te-
jéin. A kórház működésének egész ideje alatt 
minden rendelkezésére álló eszközzel töreke-
dett megfelelni .annak a nemes, hazafias cél-
nak, amelynek érdekeit szolgálta. 

— Hol képezik ki a két legidősebb kor -
osztályt. Napok óta tartja magát a városban 
az a hir, hogy a besorozott 49 és >50 évese-
ket, akiknek március 3-án kell Brassóba be-
vonuliHok, miniszteri rendelet értelmében 
nem Brassóban, hanem Szegeden képezik ki. 
Érdeklődtünk a kerületi parancsnokságon, 
hogy hiteles forrásból nyerjünk információt 
az elterjedt hírre vonatkozólag. Azt az érte-
sítést kaptuk, hogy a vezérkari főnök ebben 
az ügyben nem adhat felvilágosítást. Ugyan-
ezt a választ kaptuk arra a kérdésünkre is. 
i'gaz-e, hogy a 28-asokat Szegedről elhelye-
zik. Más helyről szerzett információink sze-
rint megfelel a valóságnak az a hir. hogy a 
49 és 50 éves népfölkelőket Szegeden kétke-
zik ki. — A 'honvédelmi miniszter rendeletet 
küldött az összes pótzászlóaljparancsnoksá-
gokhoz s .utasítást adott, hogy az öreg 'nép-
fölkelőket hogyan képezzék ki. A rendelet 
szerint a kiképzést idősebb, higgadtabb, jo-
modoru, intelligens altisztek és önkéntesek 
fogják vezetni, akik a katonai kiképzés mel-
lett nem fognak megfeledkezni a méltányos-
sági szempontokról sem és az öreg népfölke-
,lőhet a korukhoz illő elbánásban fogják .ré-
szesíteni. 

— Alsóausztriában március 6-tól kuko-
ricakenyér lesz. Bécsből jelentik: Az alsó-
ausztriai helytartóság rendeletet tett közzé, 
amelyben kimondja, hogy március hatodiká-
tól kezdve iparszeriileg kenyér előállitásávaí 
foglalkozó üzemekben a buza- és rozslisztbe 
husz százalék kukoricalisztet kötelesek ke-
verni Ettől az időtől kezdve tiszta buza-, 
vagv'rozslisztből készülő kenyeret nem sza-
bad forgalomba hozni. 

— A mozi, az erkölcs és a kultura. 
Ismeretes Jánossy Gyula tanfelügyelőnek az 
a" mozgalma, amelyet a mozi-kérdés szegedi 
szöbályozálsa érdekében indított. A tanfel-
ügyelő ur szerint egyes mozi darabok ártal-
masak a gyermeki lélekre, azért ugy kellene 
intézkedni, hogy 15 évnél fiatalabb gyerme-

kek csak iskolai engedéllyel mehessenek mo-
ziba. Az ügy a tanács elé kerül, amely hihe-
tőleg napirendre tér felette már csak azért 
is, mert például a középiskolai tanárok bizo-
nyára kikérnék .maguknak azt, hogy valaki 
föltételezze róluk, Ihogy diákjaik akár szín-
házba, akár moziba elmehetnek engedély 
nélkül. A mozi-kérdés egyébként a háború 
után 'országos rendezés alá kerül. A temes-
vári közgyűlésen tegnap volt terjedelmes 
vita a mozik erkölcsi hatásáról és kulturális 
hivatásáról. Ott röviden, akták szerkesztése 
és szaporítása nélkül intézték el a kérdést. 
Dr. Both Ferenc igazgató ugyanis a követ-
kezőket mondta a gyermekek mozi-látogatá-
sáról : 

A mozi látogatásánál gyakorolja a 
•szülő ellenőrzést és mi is vigyázunk arra, 
bogy a gyermekek nekik nem való előadás-
hoz ne mehessenek. A mi intézetünknél egy 
tanár van megbízva, aki figyelemmel kíséri 
az előadásokat és a növendékek igazgatói, 
illetve tanári engedéllyel látogathatják a 
mozit. 

— Bulgáriába lehet magyarul táviratozni. 

A Budapesti Tudósító jelenti, hogy a magyar 
szent korona országai és Bulgária közti táv-
iratforgalomban ezentúl a magyar és a bol-
gár nyelvek is használhatók. 

— kutatják a pénzügyőrök az elrejtett 
gabonát. A pénzügyőrök — mint azt már 
jelentettük, — megkezdték a tanyákon az el-
titkolt gabonakészletek feíkutatását. A gaz-
dák .közül számosan, — hogy a büntetése 
elkerüljék, — most már önként szállítják be 
a őűcfe-OTíalomba az eddig elrejtve tartott 
gabonát. 

— Fölebbezés a közélelmezés ügyében. 

Ismeretes, Ihogy a februári közgyűlés a ja-
nuári közgyűlés határozatával szemben a 
közélelmezési üzem fentartását határozta el. 
Ez ellen a határozat ellen dr. Gerle Imre iö-
lebbezett. Gerle eddigi álláspontjához 'hiverf 
a hatósági élelmiszer-iizem azonnal való 
megszüntetését kívánja. — Felebbezésében 
ugyanazokat mondja el, mint amiket elmon-
dott abban a fölebbezésben, amelyet a ja-
nuári közgyűlés határozata ellen adott be. 
Gerle ugyanis annyival .sem kívánta, meg-
hosszabbítani a hatósági élelmezés életét, a 
mennyi idő a likvidáláshoz szükséges, ö az 
üzem azonnal való megszüntetését kívánta 
és ennek elérése érdekében összefoglalta 
fölebbezésében .mindazokat a bajokat és hiá-
nyokat, amelyek a közélelimezés körül elő-
fordultak. Ezt a fölebbezést egy hónap előtt 
közölte a Délmagyarország, ezzel — ami 
érthető, — teljesen azonos az a fölebbezés, 
amelyet most adott be Gerle. 

— Huszonnégyen vizsgáztak az irás-
olvasásból. Kedden este fejezték be az irás-
oivasás próbákat a városháza bizottsági ter-
mében. ahol a bizottság két hétig működött. 
A két hét alatt összesen huszonnégyen je-
lentkeztek, akik mindnyájan sikerrel állották 
ki a vizsgát. 

— Megállapították a kender makszimális 
árát, A hivatalos lap szerdai száma közli a 
kormány rendeletét a kender maximális árá-
ra vonatkozólag. 

— Tizenkilenc darab százkoronás a 
szalmazsákban Juhqsz János bácskossuth-
falvai főldmives feljelentést tett Kosaras 
Józsefné ellen lopás miatt. Azt állította Ju-
hász, liogy 1915. szeptember' 28-án Kosaras-
aié 19 darab százkoronást és egy husz koro-
nást lopott el tőle. A pénz Juhász lakásában 
a szalmazsákba volt rejtve, ezt tudta Kosa-
rasáé, mert többször ment Juhászhoz válta-
ni. A törvényszéki tárgyaláson az ügyészség 
lopás büntette miatt emelt vádat Kosarasné 
ellem, aki így védekezett: — Kiss Tamás 
Józsefné. aki Julhászszal közös háztartásban 
él, átjött hozzám és megkért, bogy 1820 ko-
ronát őrizzek meg néhány napig, amig neki 
sikerül az cm.'herétől megszabadulni. Száz ko-
rona jutalmat adott, mire vállalkoztam ar-
ra, liogy elteszem részére a pénzt. Közben az 


